Analiza techniczna
Solidne wsparcie przed EURPLN
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Przez sporą część minionego miesiąca notowania EURPLN przebiegały w trendzie bocznym w przedziale 4,22-4,30. Istotne wydarzenia
jakie miały miejsce w czerwcu (greckie wybory, zgoda na pomoc dla hiszpańskich banków) nie zdołały wybić kursu z tego pasma.
Dopiero na przełomie czerwca i lipca EURPLN znalazł się poniżej 4,22 w wyniku pozytywnego odbioru przez rynek szczytu UE.
Analiza techniczna wskazuje jednak, że obecnie na drodze kursu na południe stoi solidne wsparcie. Wyznaczają je dwa zniesienia
Fibonacciego, a dodatkowo, nieco poniżej obecnych poziomów dwie zaznaczone na wykresie sekwencje spadkowe (od szczytu na
niemal 4,43 oraz 4,36) mają proporcje zbliżone do współczynników Fibonacciego. Scenariusz wzrostów EURPLN wspiera również
fakt, że pojawiała się dywergencja kursu z oscylatorem RSI. Złoty pozostaje w silnej zależności z notowaniami EURUSD, a na tym
kursie możliwe jest wystąpienie formacji „głowy z ramionami”, której realizacja oznaczałaby umocnienie dolara do 1,215 za euro.
Warto też wspomnieć, że miesięczne dane od 1999 wskazują, że w lipcu średni zakres wahań EURPLN jest największy w całym roku
(22 grosze wobec 19 groszy dla całego roku).
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Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży
jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podjęto starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tym dokumencie nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank
nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć.
Informacje prezentowane w publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej. Informacje o stopie zwrotu z danego instrumentu lub usługi uzyskiwanej w przeszłości nie stanowią gwarancji
osiągnięcia takich wyników obecnie i w przyszłości i nie powinny być traktowane jako zapowiedź osiągnięcia takich wyników. W wyniku zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży
instrumentu finansowego mogą wystąpić dodatkowe koszty dla kupującego lub sprzedającego, w tym podatki, które nie są płatne Bankowi Zachodniemu WBK S.A. ani za jego
pośrednictwem. Przyjęte w przykładach notowania mogą odbiegać od poziomów rynkowych, bądź mogą być niezgodne z kalkulacjami finansowymi jakiegokolwiek uczestnika rynku.
Warunki przedstawione w prezentacji podlegają zmianom. Zawarte w prezentacji ilustracje służą poglądowemu przedstawieniu poszczególnych instrumentów i należy je traktować
wyłącznie jako materiał do dalszej dyskusji. Prezentacja jest własnością Banku Zachodniego WBK S.A. i bez pisemnej zgody właściciela nie może być w całości ani w części kopiowana
ani rozpowszechniana.
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